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Пдељеое за урбанизам и кпмуналнп-грађевинске ппслпве,  Пдсек за 

спрпвпђеое ппступка пбједиоене прпцедуре Управе ГП Пбренпвац, рещавајући пп 
захтеву РАДОВАНА ВЕСЕЛИНОВИЋА из Пбренпвца, ул..Прпте Матеје Ненадпвића бр. 
25,  за издаваое грађевинске дпзвпле  за изградоу стамбенпг пбјекта  , категприје А, 
класификаципни брпј 111 011 и сенгруб јаме, категприје Г, класификаципни брпј 222 
330, на пснпву шл. 8ђ Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 
81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15), шл. 16 , 17 и 18.  
Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем  („Сл. 
гласник РС“ бр.113/015 ) и шл. 210. Закпна п ппщтем управнпм ппступку („Сл. лист СРЈ“ 
бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10), а у вези са шл. 135  Закпна п планираоу 
и изградои („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 
132/14 и 145/15) дпнпси 

 
З   А   К   Љ  У  Ч   А   К   

 
           ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев РАДОВАНА ВЕСЕЛИНОВИЋА из Пбренпвца, ул..Прпте Матеје 
Ненадпвића бр. 25,  за издаваое грађевинске дпзвпле за изградоу стамбенпг пбјекта, 
спратнпсти П+0, габарита  10,50 х 8,60 м, висине 7,32 м,брутп развијене ппврщине  
86,20 м2, нетп ппврщине 69 м2, категприје А, класификаципнпг брпја 111 011 и сенгруб 
јаме, категприје Г, класификаципни брпј 222 330, на кат. парцели бр. 699 КП Рвати, 
ппврщина парцеле 00.05.30 ха, ппднет пвпм пргану дана 31.05. 2016 гпдине, јер нису 
испуоени фпрмални услпви за даље ппступаое пп захтеву. 
 

О   б   р  а   з  л   о  ж   е   њ   е 
 

 РАДОВАНА ВЕСЕЛИНОВИЋА из Обреновца, ул..Проте Матеје Ненадовића бр. 
25, заведен у форми електронског документа   ROP-OBR-11465-CPI-1/2016, ЗАВОДНИ 
БРОЈ :I-03 број 351-486/2016, дана 31.05.2016 године, поднео је захтев овом органу  за 



издаваое грађевинске дпзвпле за изградоу  стамбенпг пбјекта  категприје А, 
класификаципни брпј 111 011 и сенгруб јаме, категприје Г, класификаципни брпј 222 
330 на кат. парцели бр.  699 КП Рвати.  

 
 Ппднпсилац захтева уз захтев је дпставип: 

-  Дпказ п уплати административне таске на ппднети захтев и накнаде ; 

- Извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу  пптписан пд стране главнпг 
прпјектанта Милица Васиљевић, дипл.инг.арх. лиценца бр. 300 К705 11; 

- Прпјекат за грађевинску дпзвплу  кпји садржи Главну свеску и Прпјекат 
архитектуре кпји је израдип „ЛАРТ“ д.п.п из Пбренпвца, пдгпвпрни прпјектант је 
Милица Васиљевић, дипл.инг.арх. лиценца бр. 300 К705 11, а технишку кпнтрплу 
истпг изврщип је прпјектни бирп „TERRAPROJEKT“ из Шабца, врщилац технишке 
кпнтрпле је  Радпмир Бпжић, дипл.инг. грађ. лиценца бр. 311 Ф117 07;  

- лпкацијске услпве  издате  пд  стране пвпг пргана, бр. 350-518/2016 пд  19.05. 
2016 гпдине; 

- Елабпрат енергетске ефикаснпсти  кпји је израдип „ЛАРТ“ д.п.п из Пбренпвца,  
пдгпвпрни прпјектант је Милица Васиљевић, дипл.инг.арх. лиценца бр. 300 К705 
11; 
Чланпм 210. Закпна п ппщтем управнпм ппступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 

31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10) прпписанп је да се Закљушкпм пдлушује п питаоима 
кпја се тишу ппступка. 

Чланпм 8ђ Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 
64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15) прпписанп је да тпкпм 
спрпвпђеоа ппступка пбједиоене прпцедуре, надлежни прган искљушивп врщи 
прпверу испуоенпсти фпрмалних услпва за изградоу и не упущта се у пцену технишке 
дпкументације, нити испитује верпдпстпјнпст дпкумената кпје прибавља у тпј 
прпцедури, већ лпкацијске услпве, грађевинску и упптребну дпзвплу издаје, а пријаву 
радпва пптврђује, у складу са актима и другим дпкументима из шлана 8б пвпг Закпна. 
Надлежни прган у складу шл. 8ђ став 1. шлана прпверава искљушивп испуоенпст 
следећих фпрмалних услпва: надлежнпст за ппступаое пп захтеву, пднпснп пријави; да 
ли је ппднпсилац захтева, пднпснп пријаве лице кпје, у складу са пвим закпнпм, мпже 
бити ппднпсилац захтева пднпснп пријаве; да ли захтев, пднпснп пријава садржи све 
прпписане ппдатке; да ли је уз захтев, пднпснп пријаву прилпжена сва дпкументација 
прпписана пвим закпнпм и ппдзакпнским актима дпнетим на пснпву пвпг закпна; да ли 
је уз захтев прилпжен дпказ п уплати прпписане накнаде, пднпснп таксе; да ли су 
ппдаци наведени у извпду из прпјекта, кпји је саставни деп захтева за издаваое 
грађевинске дпзвпле, у складу са издатим лпкацијским услпвима. 

Чланпм 135. став 1. Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 
81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15) прпписанп је да се 
грађевинска дпзвпла издаје инвеститпру  кпји је уз захтев за издаваое грађевинске 
дпзвпле дпставип: прпјекат за грађевинску дпзвплу, кпји има пдгпварајуће правп на 
земљищту или пбјекту и кпји је дпставип дпказе прпписане ппдзакпнским актпм кпјим 
се ближе уређује садржина и нашин издаваоа грађевинске дпзвпле и платип 
пдгпварајуће административне таксе. Саставни деп захтева je и извпд из прпјекта за 



издаваое грађевинске дпзвпле пптписан и пверен пешатпм лишне лиценце пд стране 
главнпг прпјектанта. 

 
Чланпм 17 Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре  

електрпнским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/15) пдређенп је  да надлежни прган пп 
пријему захтева за издаваое грађевинске дпзвпле прпверава испуоенпст фпрмалних 
услпва за ппступаое пп тпм захтеву, пднпснп прпверава да ли је : надлежан за 
ппступаое пп захтеву, да ли је ппднпсилац захтева лице кпје мпже  бити инвеститпр те 
врсте радпва у складу са Закпнпм да ли је захтев ппднет у прпписанпј фпрми и  да ли 
садржи све прпписане ппдатке, да ли је уз захев прилпжена сва  дпкументација 
прпписана закпнпм и ппдзакпнским актима дпнетим на пснпву закпна, да ли је уз 
захтев прилпжен дпказ п уплати прпписане таксе и накнаде. 

У пвпј фази ппступака надлежни прган прпверава и да ли су ппдаци наведени  у 
извпду из прпјекта кпји је саставни деп захтева за издаваое грађевинске дпзвпле у 
складу са издатим лпкацијским услпвима. 

 
Поступајући по поднетом захтеву  овај орган је утврдио следеће: 

Нису испуњени формални услови за поступање по поднетом захтеву из 

следећих разлога:  

-У захтеву је наведен нетачан број објеката на наведеној парцели, пошто 

према локациским условима и техничкој документацији на наведеној парцели 

постоје два објекта и оба су предвиђења за рушење. 

-Објекат је према кат.парцели 700 КО Рвати на мањој удаљености од 

законом прописане, а подносилац захтева није приложио сагласност власника 

наведено парцеле уз доказ о власништву исте. 

-Ситуациони план у идејном пројекту није урађен на геодетској подлози 

израђеној од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом 

лиценцом како је прописано у чл.56 Правилника о садржини, начину и поступку 

израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објекта ("Сл. гласник РС", број 23/15 и 77/2015) 

-Није приложен пројекат сенгруб јаме. 

-За прозор у купатилу није наведена висина парапета. 

 
Чланпм 16. истпг Правилника прпписанп је да пп пријему захтева, надлежни 

прган прпверава испуоенпст фпрмалних услпва за ппступаое пп захтеву и тп: 
надлежнпст за ппступаое пп захтеву, пднпснп пријави; да ли је ппднпсилац захтева 
пднпснп пријаве лице кпје, у складу са пвим закпнпм мпже бити ппднпсилац захтева 
пднпснп пријаве; да ли захтев, пднпснп пријава садржи све прпписане ппдатке; да ли је 
уз захтев, пднпснп пријаву прилпжена сва дпкументација прпписана пвим закпнпм и 
ппдзакпнским актима дпнетим на пснпву пвпг закпна; да ли је уз захтев прилпжен 
дпказ п уплати прпписане накнаде, пднпснп таксе; да ли су ппдаци наведени у извпду 
из прпјекта, кпји је саставни деп захтева за издаваое грађевинске дпзвпле, у складу са 
издатим лпкацијским услпвима,  

Чл.. 18. истпг Правилника прпписанп да укпликп нису испуоени фпрмални 
услпви за даље ппступаое пп захтеву прпписани шл. 16. пвпг Правилника, надлежни 



прган захтев пдбацује Закљушкпм у рпку пд 5 радних дана пд дана ппднпщеоа захтева 
уз навпђеое свих недпстатака. 

На пснпву пвакп утврђенпг шиоенишнпг стаоа, применпм пдредби шлана 8ђ 
Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15), шл. 16, 17 и 18.  Правилника п ппступку 
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем  („Сл. гласник РС“ бр. 
113/2015), пдлушенп је кап у дисппзитиву пвпг Закљушка. 

 Акп  ппднпсилац захтева у рпку пд 10 дана пд дана пријема пвпг закљушка,  а 
најкасније  30 дана  пд дана оегпвпг пбјављиваоа на интернет страници надлежнпг 
пргана, ппднесе нпв усаглащен захтев и птклпни све недпстатке,  недпставља се 
дпкументација ппднета уз захтев кпји је пдбашен нити се ппнпвп плаћа 
административна такса  и с хпднп  шл. 18  став  4  Правилника п ппступку спрпвпђеоа 
пбједиоене прпцедуре електрпнским путем  („Сл. гласник РС“ бр. 113/15). 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Прптив пвпг Закљушка мпже се изјавити жалба 
Секретаријату за импвинске и правне ппслпве Градске управе Града Бепграда у рпку пд 
5 дана пд дана пријема закљушка, прекп пвпг пргана и таксира се са 440,00 динара 
републишке административне таксе.  
         Закључак  се  доставља:  Ппднпсипцу  захтева-пунпмпћнику , Пдељеоу за 
инспекцијске ппслпве- Пдсеку грађевинске инспекције, архиви и пбјављује се на 
званишнпј интернет страници Градске ппщтине Пбренпвац. 
 
Пбрадип,                                                        
Драган Миленкпвић,дипл.правник 
 
 

 НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА 
Весна Ђпкпвић, дипл.прпстпрни планер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


